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1.1 บทบาทของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมในผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ 

 มลูค่าผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ในปี 2552 มกีารหดตวัร้อยละ 2.2 เมือ่เทยีบกบัอตัรา

การขยายตวัร้อยละ 2.5 ในปีก่อนหน้า โดยมลูค่า GDP ในปี 2552 เท่ากบั 9,050,715.0 ล้านบาท ลดลงจาก

ปีก่อนหน้า 24,778 ล้านบาท เป็นมลูค่า GDP ของภาคเกษตรคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 11.6 ของมลูค่า GDP 

รวม หรอืมมีลูค่า 1,052,564.0 ล้านบาท โดยภาคเกษตรในปี 2552 มกีารหดตวัลงเลก็น้อยคดิเป็นร้อยละ 0.5 

ลดลงเมือ่เทยีบกบัอตัราการขยายตวัของปีก่อนหน้าทีอ่ยูท่ีร้่อยละ 3.5 ส�าหรบัมลูค่า GDP ของภาคนอกเกษตร

นัน้มมีลูค่า GDP เท่ากบั 7,998,151.0 ล้านบาท คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 88.4 ของมลูค่า GDP รวม และ 

หดตวัร้อยละ 2.4 ชะลอลงเมือ่เทยีบกบัอตัราการขยายตวัของปีก่อนหน้าทีข่ยายตวัร้อยละ 2.4 ต่อปี

 ส�าหรบั GDP ของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในปี 2552 มมีลูค่า 3,417,860.7 

ล้านบาท คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 37.8  ของ GDP รวมทัง้ประเทศ  โดยมลูค่า GDP ของ SMEs หดตวัลง

ร้อยละ 2.4 ต่อปี เมือ่พจิารณามลูค่า GDP ตามขนาดวสิาหกจิ พบว่า วสิาหกจิขนาดย่อม (SE) มบีทบาท

ด้านมลูค่า GDP สงูกว่าวสิาหกจิขนาดกลาง (ME) โดยมลูค่า GDP ของ SE ในปี 2552 เท่ากบั 2,300,195.7 

ล้านบาท หดตัวจากปีก่อนหน้าคิดเป็นร้อยละ 1.9 และ มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 25.4 ของ GDP รวม  

ด้านมลูค่า GDP ของ ME พบว่า ในปี 2552 มลูค่า GDP ของ ME เท่ากบั 1,117,665.0 ล้านบาท หดตวั

จากปีก่อนหน้าร้อยละ 3.4  และมสีดัส่วนต่อ GDP รวมคดิเป็นร้อยละ 12.3

บทที่ 1
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของ SMEs



1-2

ตารางที ่1.1 มลูค่าผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ ปี 2548-2552 จ�าแนกตามขนาดวสิาหกจิ

หมายเหตุ  : วิสาหกิจอื่นๆ คือ การบริหารราชการและการป้องกันประเทศ
ที่มา : ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ประมวลโดย  : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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ภาพที ่1.1 โครงสร้างผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ ในปี 2552

ที่มา  : ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ประมวลโดย  : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

 จากตารางที ่1.1 แสดงโครงสร้าง GDP ของประเทศจ�าแนกตามกจิกรรมทางเศรษฐกจิ และตาม

ขนาด  ในปี 2552 ยงัคงไม่เปลีย่นแปลง กล่าวคอื โครงสร้าง GDP ของภาคนอกเกษตรยงัคงมวีสิาหกจิขนาด

ใหญ่เป็นตวัขบัเคลือ่นทีม่คีวามส�าคญั โดยมสีดัส่วนมลูค่า GDP คดิเป็น ร้อยละ 45.9  ขณะทีว่สิาหกจิขนาด

กลางและขนาดย่อม (SMEs) กลบัมบีทบาทรองลงมา และบทบาทดงักล่าวลดลงอย่างต่อเนือ่ง นบัจากปี 

2548 เป็นต้นมา โดยสดัส่วนอยูท่ีร้่อยละ 39.3, 38.9, 38.7, 38.1 และ 37.8 ตามล�าดบั 

 อย่างไรก็ตามผลจากวิกฤตการณ์ทางการเงินของโลกหรือวิกฤตการณ์แฮมเบอร์เกอร์ ได้ส่งผล 

กระทบต่อระบบเศรษฐกจิของประเทศอย่างชดัเจนและรนุแรง ทัง้ในด้านการส่งออก การลงทนุทางตรงจาก

ต่างประเทศ และการท่องเทีย่ว ซึง่ทัง้ 3 ด้านเป็นแหล่งรายได้ทีส่�าคญัของประเทศ การลดลงของอ�านาจซือ้

ได้ส่งผลกระทบด้านการลดลงของรายได้ของประเทศอย่างรนุแรง ซึง่เหน็ได้จาก มลูค่าผลติภณัฑ์มวลรวมใน

ประเทศในปี 2552 ทีห่ดตวัลงร้อยละ 2.2
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ภาพที ่1.2 แนวโน้มสดัส่วนของ SMEs และอตัราการขยายตวั GDP จ�าแนกตามขนาดวสิาหกจิ ปี 2549-2552

ที่มา : ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ประมวลโดย : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

 พจิารณา แนวโน้มของสดัส่วนมลูค่า GDP ของ SMEs ตัง้แต่ปี 2549 เป็นต้นมา  พบว่า บทบาท

ของ SMEs ต่อมลูค่า GDP รวมของประเทศลดลงอย่างต่อเนือ่ง ขณะทีบ่ทบาทของวสิาหกจิขนาดใหญ่และ

วิสาหกิจอื่นๆ มีแนวโน้มคงที่หรือเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย ขณะที่ภาคเกษตรมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องโดย

เฉพาะในช่วง 2 ปีล่าสดุ เนือ่งมาจากความต้องการสนิค้าเกษตรในตลาดโลกเพิม่สงูขึน้อย่างต่อเนือ่ง  เมือ่

พจิารณาแนวโน้มอตัราการขยายตวัของวสิาหกจิขนาดต่างๆ พบว่า ในปี 2552 วสิาหกจิขนาดใหญ่ยงัคงเป็น

กลไกการเจรญิเตบิโต (Engine of Growth) ในระบบเศรษฐกจิของประเทศ เหน็ได้จากอตัราการขยายตวัของ

วิสาหกิจขนาดใหญ่ยังคงสูงกว่าอัตราการขยายตัวของประเทศ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็น

ส่วนใหญ่ ถงึแม้ในปี 2552 อตัราการขยายตวัจะหดตวัลงในระดบัสงูกต็าม แต่เป็นการหดตวัลงในทกุขนาด

วสิาหกจิ
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ตารางที ่1.2 Contribution to Growth ของ GDP ปี 2552 จ�าแนกตามกจิกรรมทางเศรษฐกจิ

ที่มา : ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ประมวลโดย : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

 เมือ่พจิารณา contribution to growth ของกจิกรรมทางเศรษฐกจิใด มบีทบาทต่อการสร้าง GDP 

ของ SMEs และประเทศ พบว่าในภาพรวมของประเทศเมือ่พจิารณา contribution to growth พบว่าจากการ

หดตัวทางเศรษฐกิจร้อยละ 2.25 ในปี 2552 นั้น เป็นส่วนประกอบจากการหดตัวของภาคการผลิตสูงถึง 

ร้อยละ 2.05 และภาคการค้าและการซ่อมบ�ารุงร้อยละ 0.29 ขณะที่ในภาพรวมของภาคการบริการมีการ 

ขยายตัว แม้ว่าในสาขาการบริการหลัก เช่น สาขาโรงแรมและภัตตาคาร สาขาการขนส่งและการสื่อสาร  

จะหดตวั แต่การบรกิารสาขาตวักลางทางการเงนิ การศกึษาและการสาธารณสขุมกีารขยายตวัในภาพรวม

 เมือ่พจิารณาในส่วนของ SMEs  พบว่า มลีกัษณะคล้ายคลงึกบัภาพรวมของประเทศ กล่าวคอื 

การหดตวัร้อยละ 2.44 ในปี 2552 เป็นส่วนประกอบหลกัมาจากการหดตวัร้อยละ 1.71 ในภาคการผลติ และ

การหดตวัร้อยละ 0.57 ในภาคการค้าและการซ่อมบ�ารงุ ขณะที่ในสาขาการบรกิารหลกัๆ เช่น สาขาโรงแรม

และภตัตาคาร สาขาการบรกิารขนส่งและการสือ่สารมกีารหดตวัเช่นกนั  ส่วนสาขาการศกึษาและสาขาบรกิาร

สาธารณสขุมกีารขยายตวัเป็นบวกสวนทางกบัการขยายตวัของมลูค่า GDP ของ SMEs ในภาพรวม
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 1.1.1 มลูค่าโครงสร้าง สดัส่วน และอตัราการขยายตวัผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศจ�าแนก 
       ตามกจิกรรมทางเศรษฐกจิ
 
 ภาพรวมของประเทศ

ตารางที่ 1.3 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ จ�าแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
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ที่มา  : ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ประมวลโดย  : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ตารางที่ 1.3 (ต่อ) มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ จ�าแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
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ที่มา : ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ประมวลโดย  : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ภาพที ่1.3 โครงสร้าง GDP ของประเทศ จ�าแนกตามกจิกรรมทางเศรษฐกจิ ปี 2548-2552

  โครงสร้าง GDP ของประเทศเมือ่จ�าแนกตามกจิกรรมทางเศรษฐกจิพบว่า ร้อยละ 11.6 เป็น

มลูค่าทีเ่กดิจากภาคเกษตร ขณะทีอ่กีร้อยละ 88.4 เป็นผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศทีเ่กดิจากภาคนอกเกษตร 

เมือ่พจิารณาโครงสร้าง GDP ของภาคนอกเกษตร พบว่า ภาคการผลติเป็นกจิกรรมทางเศรษฐกจิทีม่บีทบาท

ต่อเศรษฐกจิสงูคดิเป็นร้อยละ 34.1 ของมลูค่า GDP รวม รองลงมาได้แก่ ภาคการบรกิารซึง่มสีดัส่วนคดิเป็น

ร้อยละ 30.9  และภาคการค้าและการซ่อมบ�ารงุมบีทบาทเป็นล�าดบัสามมสีดัส่วนคดิเป็นร้อยละ 14.1 โดยทัง้ 

3 ภาคกจิกรรมทางเศรษฐกจิมสีดัส่วนมลูค่า GDP รวมกนัคดิเป็นร้อยละ 79.1 ของมลูค่า GDP รวม และ 

คดิเป็นร้อยละ 89.5 ของมลูค่า GDP ภาคนอกเกษตร  (ตารางที ่1.3 และภาพที ่1.3)
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ที่มา  : ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ประมวลโดย  : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ภาพที ่1.4 แนวโน้มสดัส่วนมลูค่า GDP ของประเทศ จ�าแนกตามกจิกรรมทางเศรษฐกจิ

 เมือ่พจิารณาแนวโน้มของมลูค่า สดัส่วน และการขยายตวั GDP ของกจิกรรมทางเศรษฐกจิต่างๆ 

พบว่า สดัส่วน GDP ของภาคเกษตรเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่งแม้ว่าในปี 2552 อตัราการขยายตวัของ GDP ภาค

การเกษตรจะตดิลบกต็าม  ส่วนในภาคนอกเกษตรนัน้ กจิกรรมทางเศรษฐกจิทีม่คีวามส�าคญัมากทีส่ดุยงัคง

เป็นภาคการผลติ โดยสัดส่วน GDP ของภาคการผลติต่อมลูค่ารวมทัง้ประเทศเท่ากบัร้อยละ 34.1 ลดลง 

เลก็น้อยเมือ่เทยีบกบัปีก่อนหน้า ขณะทีอ่ตัราการขยายตวัของภาคการผลติตดิลบร้อยละ 5.1 อนัเนือ่งมาจาก

ผลพวงของวกิฤตการณ์การเงนิโลกซึง่ส่งผลต่อก�าลงัซือ้ของผูบ้รโิภค

 ภาคการบรกิารมแีนวโน้มสดัส่วนของ GDP เพิม่ขึน้ในปี 2552 จากร้อยละ 30.1 เป็นร้อยละ 30.9 

และมอีตัราการขยายตวัร้อยละ 0.4 ซึง่ถอืว่าเป็นสาขาส�าคญัสาขาเดยีวทีอ่ตัราการขยายตวัของ GDP ยงัคง

เป็นบวกอยู ่ ส�าหรบัภาคการค้าและการซ่อมบ�ารงุ แนวโน้มของสดัส่วน GDP ทรงตวัมาโดยตลอด ขณะที่

อตัราการขยายตวัในปี 2552 เท่ากบัตดิลบร้อยละ 2.1     
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ที่มา  : ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ประมวลโดย  : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ตารางที่ 1.4 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของ SMEs ปี 2548-2552 จ�าแนกตามกิจกรรม   

             ทางเศรษฐกิจ

 ภาพรวมของ SMEs
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ที่มา  : ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ประมวลโดย  : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ภาพที ่1.5 โครงสร้าง GDP ของ SMEs จ�าแนกตามกจิกรรมทางเศรษฐกจิ ปี 2548-2552

 โครงสร้างมลูค่า GDP ของ SMEs ในปี 2552 ยงัคงมคีวามเกีย่วข้องกบัภาคการบรกิาร ภาคการ

ผลติ และภาคการค้าและการซ่อมบ�ารงุ เป็นส�าคญัเช่นเดยีวกบัโครงสร้าง GDP ของประเทศ โดยภาคการ

บรกิารเป็นกจิกรรมทางเศรษฐกจิทีม่คีวามส�าคญัสงูสดุมสีดัส่วนคดิเป็นร้อยละ 32.0 แต่มอีตัราการขยายตวั

ตดิลบร้อยละ 0.5 รองลงมาได้แก่ ภาคการผลติซึง่มสีดัส่วนคดิเป็นร้อยละ 30.4 มอีตัราการขยายตวัตดิลบ

ร้อยละ 5.1 และ ภาคการค้าและการซ่อมบ�ารุงมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 29.9 มีอัตราการขยายตัวติดลบ  

ร้อยละ 2.1 

 ภาพที ่1.5 แสดงโครงสร้างมลูค่า GDP ของ SMEs เมือ่เปรยีบเทยีบกบั ภาพที ่1.3 ซึง่แสดง

โครงสร้างมลูค่า GDP ของประเทศ พบว่า โครงสร้าง GDP ของประเทศและ SMEs มคีวามแตกต่างกนั คอื 

ในภาพรวมของประเทศ ภาคการผลติเป็นกจิกรรมทางเศรษฐกจิทีม่คีวามส�าคญัสงูสดุ ขณะทีเ่มือ่พจิารณา 

เฉพาะ SMEs พบว่า ภาคการบรกิารเป็นกจิกรรมทางเศรษฐกจิทีม่บีทบาทส�าคญัในการสร้าง GDP

 เมือ่พจิารณาเฉพาะโครงสร้าง GDP ของ SMEs ในปี 2552 พบว่า จากวกิฤตการณ์ทางการเงนิ

ทีเ่กดิขึน้ ส่งผลกระทบอย่างรนุแรงต่อภาคการผลติของประเทศ โดยเฉพาะการผลติเพือ่การส่งออกซึง่ได้รบั

ผลกระทบโดยตรงจากการหดตวัของก�าลงัซือ้ของผูบ้รโิภคในตลาดหลกัของประเทศเหน็ได้จากการหดตวัอย่าง

รนุแรง ในขณะทีภ่าคการบรกิารเองก็ได้รบัผลกระทบจากวกิฤตการณ์ดงักล่าวเช่นเดยีวกนั เหน็ได้จากอตัรา

การขยายตวัซึง่ในปี 2552 ขยายตวัเพยีงร้อยละ 0.5  แต่เมือ่เปรยีบเทยีบผลกระทบทีเ่กดิขึน้นัน้ ภาคการ

บรกิารได้รบัผลกระทบน้อยกว่าภาคการผลติเป็นอย่างมาก ทัง้นีอ้าจจะมสีาเหตมุาจากนกัท่องเทีย่วทีเ่ข้ามา

เทีย่วในช่วงหลงัเป็นนกัท่องเทีย่วจากกลุม่ประเทศเอเชยีเป็นส่วนใหญ่ ส�าหรบับทบาทของภาคการค้าและการ

ซ่อมบ�ารงุ ถอืเป็นกจิกรรมทางเศรษฐกจิทีม่คีวามส�าคญัไม่ยิง่หย่อนไปกว่าภาคการผลติหรอืภาคการบรกิาร
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นัน้ ได้รบัผลกระทบเช่นเดยีวกนั เหน็ได้จากอตัราการขยายตวัซึง่ตดิลบร้อยละ 2.1 เนือ่งมาจากผลกระทบ

จากวกิฤตการเงนิของโลกส่งผลกระทบผ่านการหดตวัของการผลติเพือ่ส่งออก ก่อให้เกดิการเลกิจ้าง จงึส่งผล

ให้อ�านาจซือ้หรอืก�าลงัซือ้ของตลาดในประเทศลดลงด้วยเช่นกนั

 เมือ่พจิารณาแนวโน้มสดัส่วน  GDP ของ SMEs ในกจิกรรมทางเศรษฐกจิต่างๆ พบว่าแนวโน้ม

สดัส่วนในภาคการผลติมแีนวโน้มลดลงในปี 2552 จากทีเ่คยเพิม่ขึน้ใน 2 ปีก่อนหน้า ส�าหรบัภาคบรกิารนัน้ 

กลบัมแีนวโน้มในทศิทางทีต่รงกนัข้ามกบัภาคการผลติ กล่าวคอื สดัส่วน GDP มแีนวโน้มเพิม่ขึน้ เช่นเดยีว

กบัภาคการค้าและการซ่อมบ�ารงุทีม่สีดัส่วนมลูค่า GDP มแีนวโน้มเพิม่ขึน้ในปี 2552 เช่นเดยีวกนั 
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ที่มา  : ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ประมวลโดย  : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ภาพที ่1.6 แนวโน้มโครงสร้างมลูค่า GDP ของ SMEs จ�าแนกตามกจิกรรมทางเศษฐกจิทีส่�าคญั 

 ปี 2548-2552
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1.2 ผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศจ�าแนกตามกจิกรรมทางเศรษฐกจิทีส่�าคญั
 

 1.2.1 ภาคการผลติ

 ภาพรวมของประเทศ

 ผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศในภาคการผลติในปี 2552 มมีลูค่ารวมเท่ากบั 3,084,057.0 ล้านบาท 

หรอืคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 34.1  ของมลูค่าผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ เมือ่พจิารณามลูค่า GDP ตาม

ขนาดวสิาหกจิ พบว่า มลูค่า GDP ในภาคการผลติ เกดิจากวสิาหกจิขนาดใหญ่และอืน่ๆ 2,046,191.6 ล้านบาท 

คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 66.3 ขณะทีม่ลูค่าทีเ่กดิจาก SMEs  เท่ากบั  1,037,865.4  ล้านบาท หรอืคดิเป็น 

ร้อยละ 33.7 โดยเป็นมูลค่าที่เกิดจากวิสาหกิจขนาดย่อม (SE) เท่ากับ 420,156.0 ล้านบาท หรือ 

ร้อยละ 13.7 และ วิสาหกิจขนาดกลาง (ME) เท่ากับ 617,709.4 ล้านบาท หรือสัดส่วนร้อยละ 20.0   

(ตารางที ่1.5 และภาพที ่1.7)

ที่มา  : ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ประมวลโดย  : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ตารางที ่1.5 การกระจายตวัของมลูค่าผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ ภาคการผลติ ปี 2548-2552
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ที่มา  : ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ประมวลโดย  : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ภาพที ่1.7 โครงสร้าง  GDP ภาคการผลติ จ�าแนกตามขนาดวสิาหกจิ ปี 2552
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ตารางที ่1.6 โครงสร้างการกระจายตวัของ GDP ภาคการผลติ จ�าแนกตามสาขาอตุสาหกรรม (ISIC 2 หลกั) และขนาดวสิาหกจิ ปี 2552
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 ตารางที ่1.6 แสดงถงึมลูค่า GDP ในภาคการผลติ จ�าแนกตามสาขาการผลติ (ISIC 2 หลกั) โดย

เมื่อพิจารณาสาขาการผลิตพบว่า สาขาการผลิตที่มีมูลค่าการผลิตสูงสุด 5 ล�าดับแรกยังคงเป็นสาขาเดิม  

ได้แก่ สาขาอาหารและเครือ่งดืม่ (ISIC 15) มมีลูค่า 531,643.5 ล้านบาท มสีดัส่วนคดิเป็นร้อยละ 17.2 ของ

มลูค่า GDP ในภาคการผลติทัง้หมด เมือ่พจิารณาตามขนาดของวสิาหกจิ พบว่าเป็นมลูค่าทีเ่กดิจากวสิาหกจิ

ขนาดใหญ่ร้อยละ 66.8 และเป็นมลูค่าทีเ่กดิจาก SMEs คดิเป็นร้อยละ 33.2 

 สาขาอตุสาหกรรมทีม่คีวามส�าคญัรองลงมา ได้แก่ สาขารถพ่วงและรถกึง่พ่วง (ISIC 34) มมีลูค่า 

318,908.1 ล้านบาท มสีดัส่วนคดิเป็นร้อยละ 10.3 ของมลูค่า GDP ในภาคการผลติทัง้หมด เมือ่พจิารณา

ตามขนาดของวิสาหกิจพบว่าเป็นมูลค่าที่เกิดจากวิสาหกิจขนาดใหญ่ร้อยละ 97.3 และเป็นมูลค่าที่เกิดจาก 

SMEs คดิเป็นร้อยละ 2.7 เท่านัน้

 สาขาอตุสาหกรรมทีม่คีวามส�าคญัเป็นอนัดบัสาม ได้แก่ สาขาเครือ่งแต่งกาย (ISIC 18) มมีลูค่า 

236,047.0 ล้านบาท มสีดัส่วนคดิเป็นร้อยละ 7.7 ของมลูค่า GDP ในภาคการผลติทัง้หมด เมือ่พจิารณาตาม

ขนาดของวสิาหกจิพบว่าเป็นมลูค่าทีเ่กดิจากวสิาหกจิขนาดใหญ่ร้อยละ 65.4 และเป็นมลูค่าทีเ่กดิจาก SMEs 

คดิเป็นร้อยละ 34.6

 สาขาอตุสาหกรรมทีม่คีวามส�าคญัล�าดบัสี่ได้แก่ สาขาการผลติเครือ่งเรอืนซึง่มไิด้จดัไว้ในประเภท

อืน่ (ISIC 36) มมีลูค่า 235,869.7 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 7.6 ของมลูค่า GDP ในภาคการผลติทัง้หมด เมือ่

พจิารณาตามขนาดของวสิาหกจิพบว่าเป็นมลูค่าทีเ่กดิจากวสิาหกจิขนาดใหญ่ร้อยละ 42.8 และเป็นมลูค่าที่

เกิดจาก SMEs คิดเป็นร้อยละ 57.2 และสาขาอุตสากรรมซึ่งมีมูลค่าสูงเป็นล�าดับที่ห้าได้แก่ สาขาเคมี  

(ISIC 24) มีมูลค่า 194,444.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.3 ของมูลค่า GDP ในภาคการผลิตทั้งหมด  

เป็นมลูค่าซึง่เกดิจากวสิาหกจิขนาดใหญ่ร้อยละ 34.4 เท่านัน้ ขณะทีเ่ป็นมลูค่าจาก SMEs ถงึร้อยละ 65.6
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 ภาพรวมของ SMEs

ที่มา : ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ประมวลโดย : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ตารางที ่1.7 สาขาการผลติที ่SMEs มบีทบาทสงูสดุในปี 2552
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 จากภาพรวมของภาคการผลติในตารางที ่1.7  แสดงสาขาการผลติที ่SMEs มบีทบาทสงู พบว่า 

ในสาขาที ่SMEs มบีทบาทสงูมาก ส่วนมากเป็นสาขาการผลติที่ใช้แรงงาน หรอืเป็นสาขาการผลติ Resource 

based เช่น สาขาการพมิพ์โฆษณา สาขาการผลติไม้และผลติภณัฑ์จากไม้ อย่างไรกต็ามเมือ่พจิารณาจาก

มลูค่า GDP ในสาขาดงักล่าว เหน็ได้ว่า มสีดัส่วนต่อมลูค่า GDP รวมต�า่มาก โดยในสาขาการพมิพ์โฆษณา

นัน้ SMEs มสีดัส่วนในสาขาสงูถงึร้อยละ 79.9 ต่อสาขา แต่มมีลูค่า GDP เพยีง 20,113.6 ล้านบาทเท่านัน้ 

หรอืในสาขาการผลติไม้และผลติภณัฑ์จากไม้ซึง่ SMEs มบีทบาทต่อสาขานีส้งูถงึร้อยละ 71.0 ขณะทีม่ลูค่า 

GDP รวมของสาขานีม้เีพยีง 9,737.6 ล้านบาทเท่านัน้ 

 ผลกระทบจากวกิฤตเศรษฐกจิทีม่ต่ีอภาคการผลติ

 

 ภาคการผลติ อตัราการขยายตวัทัง้ปี 2552 เท่ากบัร้อยละ -5.1 โดยปัจจยัหลกัมาจากการหดตวั

ของสนิค้าอตุสาหกรรมในกลุม่อตุสาหกรรมสนิค้าทนุ และเทคโนโลย ีภาพรวมของอตุสาหกรรมหดตวัต่อเนือ่ง

กนั 3 ไตรมาส และมกีารฟ้ืนตวัในไตรมาสสดุท้ายของปี 2552 ต่อเนือ่งถงึไตรมาสแรกของปี 2553 ซึง่มอีตัรา

การขยายตัวร้อยละ 22.8 จากอุตสาหกรรมทุนและเทคโนโลยี ที่พึ่งพาการส่งออก ขยายตัวสูงในกลุ่ม

อตุสาหกรรมอเิลก็ทรอนกิส์ คอมพวิเตอร์และอปุกรณ์ และอตุสาหกรรมยานยนต์ ในขณะทีอ่ตุสาหกรรมเบา

หดตวัลง

ที่มา  : ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ประมวลโดย  : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ภาพที ่1.8  อตัราการขยายตวัของภาคการผลติ จ�าแนกตามความเข้มข้นของการใช้ปัจจยัการผลติ
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 ในอตุสาหกรรมเบา อตัราการขยายตวัในปี 2552 เฉลีย่ร้อยละ -3.6 โดยมแีนวโน้มการหดตวัตัง้แต่

ไตรมาสที ่1/52 เป็นต้นมา และการหดตวัรนุแรงทีส่ดุในไตรมาสที ่3/52 หดตวัร้อยละ 8.3 โดยอตุสาหกรรม

ทีม่กีารหดตวัอย่างรนุแรงในช่วงปี 2552 ได้แก่ อตุสาหกรรมเครือ่งดืม่ อตุสาหกรรมสิง่ทอ เครือ่งแต่งกาย

และเครื่องหนัง ซึ่งเป็นไปตามภาวะการส่งออกของประเทศ และต่อเนื่องมาถึงไตรมาสที่ 1/53 กลุ่ม

อุตสาหกรรมเบายังคงมีแนวโน้มหดตัวร้อยละ 1.4 ต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนที่หดตัวร้อยละ 1.0 โดย

อุตสาหกรรมที่มีการหดตัวสูงได้แก่ อุตสาหกรรมสิ่งถอ สิ่งถักและเครื่องแต่งกาย หดตัวร้อยละ 6.2 ตาม 

การส่งออก อตุสาหกรรม ซึง่ SMEs มบีทบาทในอตุสาหกรรมดงักล่าวคดิเป็นร้อยละ 33 ส�าหรบัอตุสาหกรรม

ไม้และผลติภณัฑ์จากไม้และอตุสาหกรรมเครือ่งประดบัขยายตวัร้อยละ 2.2 จากอตุสาหกรรมเฟอร์นเิจอร์ที่

ขยายตวัร้อยละ 4.8 ซึง่เป็นสาขาที ่SMEs มบีทบาทกว่าร้อยละ 58 ของมลูค่า GDP ในสาขาดงักล่าว

 ในกลุม่อตุสาหกรรมวตัถดุบิ อตัราการขยายตวัเฉลีย่ในปี 2552 ทรงตวั โดยแนวโน้มอตุสาหกรรม

ในกลุม่นีต้ลอดทัง้ปี 2552 เป็นไปตามภาวะเศรษฐกจิกล่าว คอื หดตวัในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2552 และ

เริ่มมีการฟื้นตัวในไตรมาสสุดท้ายของปี 2552 ซึ่งเป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจของโลกและประเทศ โดย

อตุสาหกรรมทีม่กีารหดตวัอย่างรนุแรง ได้แก่ อตุสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์ยาง และอตุสาหกรรมโลหะ 

พื้นฐาน เป็นต้น ส่วนสถานการณ์ในไตรมาสแรกของปี 2553 อุตสาหกรรมในกลุ่มนี้มีอัตราการขยายตัว 

ร้อยละ 9.1 มีอุตสาหกรรมที่ส�าคัญประกอบด้วยอุตสาหกรรมโลหะขั้นมูลฐานมีอัตราการขยายตัวสูงที่สุด 

ร้อยละ 57.9 ตามการเพิม่ขึน้ของอตุสาหกรรมต่อเนือ่ง โดยในอตุสาหกรรมดงักล่าว SMEs มบีทบาทกว่า

ร้อยละ 60 เช่นเดยีวกบัอตุสาหกรรมเคมทีี ่SMEs มบีทบาทคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 66 มอีตัราการขยายตวั

ร้อยละ 5.9  

 ในกลุม่อตุสาหกรรมสนิค้าทนุและเทคโนโลย ี อตัราการขยายตวัเฉลีย่ทัง้ปี 2552 เท่ากบัร้อยละ 

-8.3 โดยอตุสาหกรรมทีม่ผีลกระทบด้านลบต่อของภาพรวมของกลุม่ ได้แก่ อตุสาหกรรมเครือ่งจกัรส�านกังาน 

อตุสาหกรรมเครือ่งจกัรและอปุกรณ์ไฟฟ้า และอตุสาหกรรมอปุกรณ์การขนส่ง เป็นต้น ส�าหรบัสถานการณ์ใน

ไตรมาสแรกของปี 2553 พบว่า อตุสาหกรรมต่างๆ มสีญัญาณการฟ้ืนตวัอย่างรวดเรว็เนือ่งมาจากการขยาย

ตัวของการส่งออกจึงส่งผลให้อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมในกลุ่มนี้ขยายตัวร้อยละ 58.4 โดย

อตุสาหกรรมทีส่�าคญัประกอบด้วย อตุสาหกรรมรถพ่วงและรถกึง่พ่วง (รถยนต์ประเภทต่างๆ เป็นองค์ประกอบ

ใหญ่) มกีารขยายตวัร้อยละ 90 รองลงมา ได้แก่ อตุสาหกรรมเครือ่งจกัรและเครือ่งมอืไฟฟ้าทีม่อีตัราการ

ขยายตวัร้อยละ 76.4
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 1.2.2 ภาคการบรกิาร

 ภาพรวมของประเทศ

 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในภาคการบริการ (เอกชน) ในปี 2552 มีมูลค่ารวมเท่ากับ 

2,374,774.0 ล้านบาท หรอืคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 26.2 ของมลูค่าผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ เมือ่พจิารณา

มลูค่า GDP ตามขนาดวสิาหกจิ พบว่า มลูค่า GDP ในภาคการบรกิาร (เอกชน) จากวสิาหกจิขนาดใหญ่และ

อืน่ๆ เท่ากบั 1,281,749.84 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ  54.0  ขณะทีม่ลูค่าทีเ่กดิจากวสิาหกจิขนาดกลางและ

ขนาดย่อม เท่ากบั 1,093,024.2 ล้านบาท หรอืคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 46.0 โดยเป็นมลูค่าทีเ่กดิจากวสิาหกจิ

ขนาดย่อม (SE) 849,744.7 ล้านบาท เป็นสดัส่วนร้อยละ  35.8 และวสิาหกจิขนาดกลาง (ME) เท่ากบั         

243,279.46  ล้านบาท หรอืสดัส่วนร้อยละ 10.2 โดยมรีายละเอยีดดงัตารางที ่1.8  และภาพที ่1.9

ที่มา  : ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ประมวลโดย  : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ตารางที ่1.8 การกระจายตวัของมลูค่าผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ ภาคการบรกิาร ปี 2548-2552
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ที่มา  : ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ประมวลโดย  : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ภาพที ่1. 9 โครงสร้าง GDP ภาคการบรกิารเอกชน จ�าแนกตามขนาดวสิาหกจิ ปี 2552
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ตารางที ่1.9 โครงสร้างการกระจายตวัของ GDP ภาคบรกิาร ปี 2552

ที่มา  : ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ประมวลโดย  : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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 ตารางที ่1.9  แสดงถงึมลูค่า GDP ในภาคการบรกิาร จ�าแนกตามสาขาการผลติ (ISIC 2 หลกั) 

โดยเมือ่พจิารณาสาขาการบรกิาร พบว่า สาขาการบรกิารทีม่มีลูค่าสงูสดุ 5 ล�าดบัแรก ได้แก่ การขนส่งและ

สือ่สาร มมีลูค่า 649,645.0 ล้านบาท มสีดัส่วนคดิเป็นร้อยละ 27.4 ของมลูค่า GDP ในภาคการบรกิารทัง้หมด 

เมือ่พจิารณาตามขนาดของวสิาหกจิ พบว่าเป็นมลูค่าทีเ่กดิจากวสิาหกจิขนาดใหญ่ร้อยละ 62.8 และเป็นมลูค่า

ทีเ่กดิจาก SMEs คดิเป็นร้อยละ 37.2 

 สาขาการบรกิารทีม่คีวามส�าคญัรองลงมา ได้แก่ โรงแรมและภตัตาคาร มมีลูค่า 438,514.0 ล้านบาท

มสีดัส่วนคดิเป็นร้อยละ 18.5  ของมลูค่า GDP ในภาคการบรกิารทัง้หมด เมือ่พจิารณาตามขนาดของวสิาหกจิ

พบว่าเป็นมูลค่าที่เกิดจากวิสาหกิจขนาดใหญ่เพียงร้อยละ 7.0 และเป็นมูลค่าที่เกิดจาก SMEs สูงถึง 

ร้อยละ 93.0

 สาขาการบรกิารทีม่คีวามส�าคญัเป็นอนัดบัสาม ได้แก่ การศกึษา มมีลูค่า 395,383.0 ล้านบาท 

มสีดัส่วนคดิเป็นร้อยละ 16.6 ของมลูค่า GDP ในภาคการบรกิารทัง้หมด เมือ่พจิารณาตามขนาดของวสิาหกจิ

พบว่าเป็นมูลค่าที่เกิดจากวิสาหกิจขนาดใหญ่สูงถึงร้อยละ 91.2 และเป็นมูลค่าที่เกิดจาก SMEs คิดเป็น 

ร้อยละ 8.8

 สาขาการบรกิารทีม่คีวามส�าคญัล�าดบัสี ่ได้แก่ สาขาตวักลางทางการเงนิ มมีลูค่า 367,049.0 ล้านบาท 

คดิเป็นร้อยละ  15.5  ของมลูค่า GDP ในภาคการบรกิารทัง้หมด เมือ่พจิารณาตามขนาดของวสิาหกจิพบว่า

เป็นมลูค่าทีเ่กดิจากวสิาหกจิขนาดใหญ่ร้อยละ 77.0 และเป็นมลูค่าทีเ่กดิจาก SMEs คดิเป็นร้อยละ 23.0 และ

สาขาการบริการซึ่งมีมูลค่าสูงเป็นล�าดับที่ห้า ได้แก่ สาขาอสังหาริมทรัพย์ มีมูลค่า 212,856.0 ล้านบาท  

คิดเป็นร้อยละ 9.0 ของมูลค่า GDP ในภาคการบริการทั้งหมด เป็นมูลค่าซึ่งเกิดจากวิสาหกิจขนาดใหญ่ 

ร้อยละ 3.5 เท่านัน้ ขณะทีเ่ป็นมลูค่าจาก SMEs ถงึร้อยละ 96.5
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ที่มา : ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ประมวลโดย : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ตารางที ่1.10 สาขาภาคบรกิาร ของ SMEs ทีม่บีทบาทสงูทีส่ดุในภาคบรกิารเอกชน ปี 2552

 ภาพรวมของ SMEs

 จากตารางที ่1.10  แสดงสาขาการบรกิารที ่SMEs มบีทบาทสงูสดุในปี 2552 พบว่า SMEs มี

บทบาทคดิเป็นร้อยละ 100 ในสาขาการบรกิารคนรบัใช้ในบ้าน อย่างไรกต็ามในสาขานีม้มีลูค่า GDP เพยีง 

10,141.0 ล้านบาท หรอืร้อยละ 0.9 ของมลูค่า GDP ทัง้หมดเท่านัน้ รองลงมาคอื สาขาบรกิารอสงัหารมิทรพัย์ 

โดยมสีดัส่วนสงูถงึร้อยละ 96.5

 ในสาขาการบรกิารซึง่เป็นสาขาทีส่�าคญัหรอืแหล่งรายได้ส�าคญัของประเทศ เช่น ธรุกจิโรงแรม

และภตัตาคาร และธรุกจิสนัทนาการ พบว่า SMEs มบีทบาทสงูมากใน 2 ธรุกจิดงักล่าว โดยในธรุกจิโรงแรม

และภตัตาคารนัน้ SMEs มบีทบาทสงูร้อยละ 93.0 ขณะที่ในธรุกจิสนัทนาการ SMEs มบีทบาทสงูเช่นเดยีวกนั 

โดยมสีดัส่วนคดิเป็นร้อยละ 71.4

 ขณะที่ในสาขาการขนส่งและการสือ่สาร ซึง่เป็นสาขาทีม่มีลูค่า GDP สงูสดุในภาคการบรกิารนัน้ 

SMEs มบีทบาทคดิเป็นร้อยละ 37.2 มมีลูค่า 241,985.2 ล้านบาท อย่างไรกต็ามแม้ว่าในสาขานี ้SMEs  

จะมบีทบาทน้อยแต่เมือ่พจิารณาในโครงสร้าง GDP ของ SMEs ในภาคการบรกิารเองแล้ว พบว่า มลูค่า 

GDP ของ SMEs ในธุรกิจการขนส่งและการสื่อสารมีสัดส่วนสูงเป็นล�าดับสองรองจากธุรกิจโรงแรมและ

ภัตตาคารเท่านั้น เป็นที่น่าสังเกตว่าในธุรกิจการขนส่งและการสื่อสาร บทบาทหลักของ SMEs เป็นการ 

ให้บริการขนส่งสินค้าหรือขนส่งคนเท่านั้น ขณะที่การให้บริการประเภทสื่อสารเป็นบทบาทของวิสาหกิจ 

รายใหญ่ซึง่มจี�านวนเพยีงไม่กีร่ายเท่านัน้
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 ผลกระทบจากวกิฤตเศรษฐกจิทีม่ต่ีอภาคการบรกิาร

 

 ภาคการบรกิาร อตัราการขยายตวัทัง้ปี 2552 ขยายตวัร้อยละ 0.4 โดยหดตวัรนุแรงใน 3 ไตรมาส

แรกของปี 2552 และกลบัมาฟ้ืนตวัในไตรมาสสดุท้ายของปี 2552  โดยสถานการณ์ในแต่ละสาขาปรากฏว่า 

ในปี 2552 สาขาการบรกิารโรงแรมและภตัตาคารมกีารหดตวัร้อยละ 0.6  ทว่าในไตรมาสแรกของปี 2553 

กลบัมามอีตัราการขยายตวัร้อยละ 15.5 (SMEs มสีดัส่วนร้อยละ 93)  สาขาการขนส่งและการสือ่สารมกีาร

หดตัวร้อยละ 2.2 ในปี 2552 และกลับมามีการขยายตัวอีกครั้งในไตรมาสแรกของปี 2553 โดยขยายตัว 

ร้อยละ 8.9 (SMEs มสีดัส่วนร้อยละ 40) ส่วนในสาขาทีม่กีารเตบิโตสวนทางกบัภาวะเศรษฐกจิโดยรวมของ

โลกและของประเทศ ได้แก่ สาขาการบรกิารศกึษาเอกชนทีข่ยายตวัทัง้ปี 2552 ร้อยละ 1.9 และในไตรมาส

แรกของปี 2553 ยงัคงขยายตวัต่อเนือ่งร้อยละ 2.4  สาขาการบรกิารสาธารณสขุทีม่อีตัราการขยายตวัทัง้ปี

ร้อยละ 2.9 และไตรมาสแรกของปี 2553 ขยายตวัต่อเนือ่งร้อยละ 5.2

 1.2.3 ภาคการค้าและการซ่อมบ�ารงุ

 ภาพรวมของประเทศ และ SMEs

 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในภาคการค้าและการซ่อมบ�ารุงในปี 2552 มีมูลค่ารวมเท่ากับ  

1,279,737.0 ล้านบาท หรอืคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 14.1 ของมลูค่าผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ เมือ่พจิารณา

มลูค่า GDP ตามขนาดวสิาหกจิ พบว่า มลูค่า GDP ในภาคการค้าและการซ่อมบ�ารงุเกดิจากวสิาหกจิขนาด

ใหญ่และอืน่ๆ มมีลูค่า 258,557.28 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 20.2 ขณะทีม่ลูค่าทีเ่กดิจาก SMEs เท่ากบั 

1,021,179.7 ล้านบาท หรอืคดิเป็นร้อยละ 79.8 โดยเป็นมลูค่าทีเ่กดิจากวสิาหกจิขนาดย่อม (SE) เท่ากบั 

870,928.79 ล้านบาท หรอืร้อยละ 68.1 และ วสิาหกจิขนาดกลาง (ME) เท่ากบั 150,250.93 ล้านบาทหรอื

สดัส่วนร้อยละ 11.7  โดยมรีายละเอยีดตามตารางที ่1.11 และภาพที ่1.10
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ที่มา  : ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ประมวลโดย  : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ตารางที ่1.11 การกระจายตวัของมลูค่าผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ ภาคการค้าและการซ่อมบ�ารงุ 

    ปี 2548-2552

ที่มา  : ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ประมวลโดย  : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ภาพที ่1.10 โครงสร้าง GDP ภาคการค้าและการซ่อมบ�ารงุ จ�าแนกตามขนาดวสิาหกจิ ปี 2552 
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ตารางที ่1.12  โครงสร้างการกระจายตวั GDP ภาคการค้าและการซ่อมบ�ารงุ ปี 2552

ที่มา  : ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ประมวลโดย  : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม



1-28

 ตารางที่ 1.12  แสดงถึงมูลค่า GDP ในภาคการค้าและการซ่อมบ�ารุง จ�าแนกตามสาขา   

(ISIC 2 หลกั) โดยเมือ่พจิารณาสาขาการค้าและการซ่อมบ�ารงุ พบว่า มกีจิกรรมทีส่�าคญัเพยีง 2 สาขาเท่านัน้ 

คอื สาขาการค้าส่งและค้าปลกี และสาขาการซ่อมบ�ารงุ โดยสาขาการค้าส่งและค้าปลกีมบีทบาทสงูทีส่ดุคอื 

มมีลูค่า GDP 1,178,963.9 คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 92.1 ของมลูค่า GDP รวมในสาขานี ้และเมือ่พจิารณา

ตามขนาดวสิาหกจิ พบว่า SMEs มบีทบาทสงูมากในสาขานี ้คดิเป็นร้อยละ 78.2 มมีลูค่าเท่ากบั 921,978.4  

ล้านบาท ขณะทีว่สิาหกจิขนาดใหญ่มสีดัส่วนเพยีงร้อยละ 21.8 มมีลูค่าเท่ากบั 256,985.58 ล้านบาท

 ส่วนภาคการซ่อมบ�ารงุมมีลูค่า GDP เท่ากบั 100,773.1 ล้านบาท หรอืคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 7.9 

โดยเมือ่พจิารณาตามขนาดของวสิาหกจิ พบว่า ร้อยละ 98.4 เป็นมลูค่าทีเ่กดิจาก SMEs คดิเป็นมลูค่าเท่ากบั 

99,201.4 ล้านบาท ขณะทีว่สิาหกจิขนาดใหญ่เพยีงร้อยละ 1.6 หรอืมมีลูค่าเท่ากบั 1,571.71 ล้านบาท 

 ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่า SMEs มีบทบาทสูงมากในภาคการค้าและการซ่อมบ�ารุงในทุกสาขา

กจิกรรม โดยมบีทบาทคดิเป็นร้อยละ 79.8 ของมลูค่า GDP ในสาขาการค้าและการซ่อมบ�ารงุ อย่างไรกต็าม

หากพจิารณาในด้านการเจรญิเตบิโตของกจิกรรมทางเศรษฐกจินี ้ พบว่า อตัราการขยายตวัมแีนวโน้มลดลง

อย่างต่อเนือ่งมาโดยตลอด ดงันัน้การรกัษาอตัราการเจรญิเตบิโตในสาขานี้ให้ไม่ลดลงกว่าเดมิ และแสวงหา

แนวทางเพือ่พฒันาภาคการค้าและการซ่อมบ�ารงุให้เป็นอกีหนึง่  Engine of Growth ของประเทศ จะช่วยส่ง

ผลดต่ีอภาพรวมของประเทศ รวมทัง้ส่งผลดต่ีอ SMEs ในกจิกรรมทางเศรษฐกจินีด้้วย

 ผลกระทบจากวกิฤตเศรษฐกจิทีม่ต่ีอภาคการค้าและการซ่อมบ�ารงุ

 

 ภาคการค้าและการซ่อมบ�ารงุ อตัราการขยายตวัทัง้ปี 2552 ขยายตวัร้อยละ -2.1 โดยมแีนวโน้ม

หดตวัรนุแรงในช่วง 3 ไตรมาสแรก และกลบัมาฟ้ืนตวัในไตรมาสสดุท้ายของปี 2552 ส�าหรบัไตรมาสแรก

ของปี 2553 ภาคการค้าและการซ่อมบ�ารงุมอีตัราการขยายตวัร้อยละ 2.4 ปรบัตวัดขีึน้โดยเฉพาะการค้าสนิค้า

อุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นจากการใช้จ่ายของครัวเรือนและการส่งออกที่สูงขึ้น และการซ่อมแซมยานยนต์ 

จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือนขยายตัวร้อยละ 7.0 โดยการซ่อมแซมยานยนต์ 

ขยายตวัร้อยละ 9.7 ส่วนการซ่อมแซมของใช้ส่วนบคุคลและของใช้ในครวัเรอืนขยายตวัร้อยละ 2.9 

      

1.3 บทบาทของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
     รายไตรมาสที ่1/2553

 มลูค่าผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ รายไตรมาส จ�าแนกตามขนาดวสิาหกจิ พบว่ามลูค่า

ผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ในไตรมาสที ่1/2553 ขยายตวัร้อยละ 12.0 จากไตรมาสเดยีวกนัของ

ปีก่อน และขยายตวัร้อยละ 6.1 เมือ่เทยีบกบัไตรมาสก่อนหน้าโดยมลูค่า GDP ในไตรมาสที ่1/2553 เท่ากบั 

2,567,050.0 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากไตรมาสเดยีวกนัขอปีก่อน 375,886 ล้านบาท 
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 ส�าหรบั GDP ของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในไตรมาสที ่1/2553 มมีลูค่า 

955,249.4 ล้านบาท คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 37.2 ของ GDP รวมทัง้ประเทศ ขยายตวัร้อยละ 11.0 ต่อปี เมือ่

เทยีบกบัไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน โดยเป็นการขยายตวัของวสิาหกจิขนาดกลางร้อยละ 15.3 และวสิาหกจิ

ขนาดย่อมร้อยละ 8.9 (ตารางที ่1.13)
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ที่มา  : ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ประมวลโดย  : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ตารางที ่1.13  มลูค่าผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ รายไตรมาส (ไตรมาสที ่1/2551 - ไตรมาสที ่1/2553)  

    จ�าแนกตามขนาดวสิาหกจิ
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 ส�าหรบัมลูค่าผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ รายไตรมาส จ�าแนกตามกจิกรรมทางเศรษฐกจิ 

ในไตรมาสที ่1/2553 ของกจิกรรมทางการผลติหลกัต่างๆ ของประเทศ ได้แก่ กจิกรรมการผลติมมีลูค่า GDP 

เท่ากบั 939,798.0 ล้านบาท ขยายตวั ร้อยละ  22.8 จากไตรมาสเดยีวกนัของปีทีแ่ล้ว ในส่วนของมลูค่า GDP 

ของ SMEs ในภาคการผลติ มมีลูค่า GDP เท่ากบั 316,266.5 ล้านบาท ขยายตวัในอตัราที่ใกล้เคยีงกบั 

ภาพรวมของประเทศ

 ด้านภาคการบรกิารในไตรมาสที ่1/2553 พบว่าทัง้ภาพรวมของประเทศและ SMEs มทีศิทาง 

ปรับตัวดีขึ้นเห็นได้จากอัตราการขยายตัวที่เป็นบวกต่อเนื่องกัน 3 ไตรมาส นับตั้งแต่ไตรมาสที่ 3/2552  

เป็นต้นมา โดยไตรมาสที ่1/2553 มลูค่า GDP ในภาคการบรกิารของประเทศ และของ SMEs (เฉพาะภาค

เอกชน) เท่ากบั 745,260.0 และ 291,414.6 ตามล�าดบั ขยายตวัร้อยละ 7.4 และ 8.5 ตามล�าดบั

 ภาคการค้าและการซ่อมบ�ารงุ ปรบัตวัดขีึน้เช่นเดยีวกนั เหน็ได้จาก อตัราการขยายตวัทีเ่ป็นบวก

ต่อเนือ่งกนั 2 ไตรมาสตดิต่อกนั โดยมลูค่า GDP ของประเทศ และของ SMEs เท่ากบั 351,157.0 ล้านบาท 

และ 280,209.5 ล้านบาท ตามล�าดบั ขยายตวัร้อยละ 2.4 เมือ่เทยีบกบัไตรมาสเดยีวกนัของปีทีแ่ล้ว

 ดงันัน้ เมือ่พจิารณาจากสถานการณ์เศรษฐกจิของประเทศในไตรมาสที ่1/2553  ถอืว่า  เศรษฐกจิ

ของประเทศได้กลบัสูภ่าวะปกตหิลงัจากหดตวัอย่างรนุแรงจากวกิฤตการณ์ทางการเงนิของโลกตัง้แต่ ไตรมาส

ที ่4/2551 - ไตรมาส 3/2552 โดยเฉพาะการกลบัมาขยายตวัอย่างสงูของภาคการผลติ จากอตุสาหกรรมทนุ

และเทคโนโลยทีีพ่ึง่พงิการส่งออก ภาคการค้าและการซ่อมบ�ารงุ ทีป่รบัตวัดขีึน้จากการค้าสนิค้าอตุสาหกรรม

ทีเ่พิม่ขึน้ จากการใช้จ่ายของครวัเรอืนและการส่งออกทีส่งูขึน้  และภาคบรกิาร ซึง่บรกิารภตัตาคารขยายตวั

ร้อยละ 9.0 ส่วนบริการโรงแรมขยายตัวสูงขึ้นถึงร้อยละ 27.4 ตามจ�านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่ 

เพิม่สงูขึน้ ถอืเป็นตวัขบัเคลือ่นเศรษฐกจิในไตรมาสที ่1/2553
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ตารางที ่1.14  มลูค่าผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ รายไตรมาส (ไตรมาสที ่1/2551 - ไตรมาสที ่1/2553) 

    จ�าแนกตามกจิกรรมทางเศรษฐกจิ
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ที่มา : ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ประมวลโดย : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ตารางที่ 1.14 (ต่อ) มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ รายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1/2551 -  

      ไตรมาสที ่1/2553) จ�าแนกตามกจิกรรมทางเศรษฐกจิ
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ตารางที ่1.15 มลูค่าผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ ของ SMEs  รายไตรมาส (ไตรมาสที ่1/2551 -  

     ไตรมาสที ่1/2553) จ�าแนกตามกจิกรรมทางเศรษฐกจิ 

ที่มา  : ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ประมวลโดย  : ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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ตารางที ่1.16 สมมตฐิานและการผลการประมาณการเศรษฐกจิไทยและวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม  

     ปี 2553-2554

ประมาณการโดย ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ประมาณการ ณ เดือน กรกฎาคม 2553

1.4 ประมาณการเศรษฐกจิของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2553-2554
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 1.4.1 ภาพรวมเศรษฐกจิโลก ปี 2553
 
 เศรษฐกจิประเทศสหรฐัอเมรกิา ในไตรมาสที ่1/2553 มอีตัราการขยายตวัของผลติภณัฑ์มวลรวม

เพิม่ขึน้ ร้อยละ 2.4 เมือ่เทยีบจากไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน  ในส่วนของการค้าระหว่างประเทศ ในด้านการ

ส่งออกขยายตวัร้อยละ 20.4 และการน�าเข้าขยายตวัร้อยละ 21.3 เมือ่เทยีบกบัไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน  

ส่วนดชันคีวามเชือ่มัน่ผูบ้รโิภคในเดอืน ม.ิย. 53 ปรบัตวัลดลงอยูท่ีร่ะดบั 52.9 จาก 62.7 ในเดอืนก่อนหน้า 

โดยมปัีจจยัส�าคญัมาจากความกงัวลต่อสถานการณ์ด้านแรงงาน  ส่วนดชันรีาคาทีอ่ยูอ่าศยัในเดอืน เม.ย. 53  

เพิม่ขึน้ร้อยละ  0.8 ต่อเดอืนหรอืร้อยละ 3.8 ต่อปี ตวัเลขการใช้จ่ายผูบ้รโิภค เดอืน พ.ค. 53 ปรบัตวัเพิม่ขึน้

ทีร้่อยละ 0.2 จากเดอืนก่อนหน้า โดยมปัีจจยัส�าคญัมาจากการบรโิภคสนิค้าคงทนทีเ่พิม่ขึน้

 เศรษฐกิจในกลุ่มประเทศยุโรป (16 ประเทศ) ในไตรมาสที่ 1/2553 มีอัตราการขยายตัวของ

ผลติภณัฑ์มวลรวม สงูขึน้ ร้อยละ 0.6 เมือ่เทยีบกบัไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน ในด้านการค้าระหว่างประเทศ 

ด้านการส่งออกขยายตวัร้อยละ 12.6 ส่วนการน�าเข้าขยายตวัร้อยละ 9.2 เมือ่เทยีบกบัไตรมาสเดยีวกนัของ 

ปีก่อน ในส่วนของดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ เดือน มิ.ย. 53 ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 98.7  

จากระดับ 98.4 ในเดือนก่อนหน้า ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจยุโรปยังคงขยายตัวได้อยู่แม้เผชิญปัญหาหนี้

สาธารณะในระดบัสงู ด้านเสถยีรภาพพบว่าอตัราเงนิเฟ้อในเดอืน ม.ิย. 53 ลดลงอยูท่ีร้่อยละ 1.4 ต่อปี

 เศรษฐกจิประเทศญีปุ่น่ ในไตรมาสที ่1/2553 มอีตัราการขยายตวัของผลติภณัฑ์มวลรวม สงูขึน้ 

ร้อยละ 4.6 เมือ่เทยีบกบัไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน ในด้านการค้าระหว่างประเทศ โดยการส่งออกขยายตวั

ร้อยละ 43.2 ส่วนการน�าเข้าขยายตวัร้อยละ 19.7 ในส่วนของความเชือ่มัน่ของผูป้ระกอบการรายใหญ่ในภาค

อตุสาหกรรม ในไตรมาสที ่2 อยูท่ีร่ะดบั 1.0 ดขีึน้จากไตรมาสแรกทีร่ะดบั -14.0 เนือ่งจากความเชือ่มัน่ที่ 

เพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องจักร และโรงงานอุตสาหรรม   

ในส่วนดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมในเดือน พ.ค. 53 ปรับตัวลดลงที่ร้อยละ -0.1 จากเดือนก่อนหน้า  

โดยมสีาเหตมุาจาการฟ้ืนตวัทีย่งัคงไม่ชดัเจนของเศรษฐกจิประเทศคูค้่าส�าคญั คอื สหรฐัฯ และสหภาพยโุรป

 เศรษฐกิจประเทศจีน ในไตรมาสที่ 1/2553 มีอัตรการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม สูงขึ้น  

ร้อยละ 11.9 เมือ่เทยีบกบัไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน ในด้านการค้าระหว่างประเทศ โดยการส่งออกขยายตวั

ร้อยละ 28.7 และการน�าเข้าขยายตัวร้อยละ 64.7 ในส่วนของดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ ในเดือน มิ.ย. 53  

ปรบัตวัลดลงต่อเนือ่งเป็นเดอืนที ่2 มาอยูท่ีร่ะดบั 52.1 จากระดบั 53.9 ในเดอืนก่อนหน้า ส่วนดชันคี�าสัง่ซือ้

สนิค้าใหม่ ลดลงมาอยูท่ีร่ะดบั 52.1 จาก 54.8 ในเดอืนก่อนหน้า  นอกจากนีด้ชันคี�าสัง่ซือ้เพือ่ส่งออก ลดลง

ทีร่ะดบั 51.7 จาก 53.8 ในเดอืนก่อนหน้า สะท้อนการชะลอตวัของการส่งออก
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 1.4.2 เศรษฐกจิประเทศและวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2553-2554

ภาพที ่1.11  อตัราการขยายตวัของเศรษฐกจิประเทศและวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม

ประมาณการโดย ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

 เศรษฐกจิประเทศ ปี 2553-2554   คาดว่าในปี 2553 เศรษฐกจิประเทศไทยจะขยายตวัทีร้่อยละ 

6.2 จากการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิโลก  โดยคาดว่าการส่งออกจะขยายตวัได้ถงึร้อยละ 14.8   ในด้านการลงทนุ

คาดว่าจะขยายตวั ร้อยละ 10.2  จากความเชือ่มัน่ทีส่งูขึน้อย่างเหน็ได้ชดัในช่วงไตรมาสแรกของปี  แต่ราคา

น�า้มนัดบิทีม่แีนวโน้มสงูขึน้ จะเป็นปัจจยัลบต่อเศรษฐกจิในช่วงครึง่หลงัของปี ส่วนเศรษฐกจิปี 2554 คาดว่า

จะขยายตวัทีร้่อยละ 4.0 จากปัจจยับวกด้านการส่งออกทีค่าดว่าจะยงัขยายตวัได้อย่างต่อเนือ่งจากปี 2553  

โดยคาดว่าการส่งออกปี 2554 จะขยายตวัทีร้่อยละ 10.5 ส่วนในด้านการน�าเข้าคาดว่าจะขยายตวัทีร้่อยละ 

19.5 จากการน�าเข้าสนิค้าทนุเพือ่น�ามาเป็นวตัถดุบิ  ในด้านการลงทนุ คาดว่าจะขยายตวัอยูท่ีร้่อยละ 5.0 จาก

การขยายตวัของการลงทนุภาคเอกชนทีร้่อยละ 6.0 และจากการขยายตวัของการลงทนุภาครฐัทีร้่อยละ 7.0 

ส่วนการบริโภค คาดว่าจะขยายตัวได้ร้อยละ 3.8 จากการบริโภคของภาคเอกชนที่คาดว่าจะขยายตัวได้  

ร้อยละ 3.8 ส่วนการบรโิภคของภาครฐัคาดว่าจะขยายตวัได้ร้อยละ 3.5 

 เศรษฐกจิของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2553-2554 คาดว่าเศรษฐกจิจะขยายตวั ใน

ปี 2553 ร้อยละ 5.2 จากแน้วโน้มเศรษฐกจิทีฟ้ื่นตวั ซึง่ในไตรมาสที ่1/2553 เศรษฐกจิของวสิาหกจิขนาด

กลางและขนาดย่อม ขยายตวั ร้อยละ 11.0  โดยคาดว่าการขยายตวัของการส่งออกทัง้ปีของวสิาหกจิขนาด

กลางและขนาดย่อม จะขยายตวัทีร้่อยละ 11.7 และการน�าเข้าทีข่ยายตวั ร้อยละ 20.4  ส่วนเศรษฐกจิของ

วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2554 คาดว่าจะขยายตวั ได้ร้อยละ 3.0 จากปัจจยับวกในด้านการ 

ส่งออกทีค่าดว่าจะขยายตวั ได้ร้อยละ 6.5 และการน�าเข้าทีค่าดว่าจะขยายตวัได้ ร้อยละ 16.5   


